Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Foreningen Ejerslev Havn
19. Marts 2016 kl.12:30
Dagsorden ifølge vedtægterne som kan ses på hjemmeside www.ejerslevhavn.dk
PS. Kl. 12 vil der være mulighed for at spise smørrebrød (30 kr. pr styk for egen regning).
Interesserede skal bestille senest Lørdag d. 12.03 14 på Tlf. 20741779.
Dagsorden
Punkt 1. Valg af dirigent.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
Punkt 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår afstemning om vedtægtsændring af § 4 og § 13
Punkt 5. Valg af 2 best. medl.– hvert andet år valg af 3 best. medl.
I år er det Jens Chr. Ottesen og Carsten Horsager begge modtager genvalg.
Punkt 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Punkt 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Punkt 8. Valg af udvalg.
Punkt 9. Drøftelse af aktivitetsplan for det kommende år.
Punkt 10. Eventuelt.
§ 4 Kontingent m.v.:
Kontingent og pladsleje fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingent skal være betalt senest den 31 januar. Pladsleje skal være betalt senest den 1
maj. Og opkræves helårligt samt forudbetalt. Er afgiften ikke betalt inden nævnte frist,
har bestyrelsen ret til at udleje pladsen til anden side. Jævnfør Ejerslevhavn Morsø
kommune Ordensreglement vedr. Bådpladser M.V.
Ændres til
§ 4 Kontingent m.v.:
Kontingent og pladsleje fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingent skal være betalt senest den 31 januar. Pladsleje skal være betalt senest den 1

maj. Og opkræves helårligt samt forudbetalt. Er afgiften ikke betalt inden nævnte frist,
har bestyrelsen ret til at udleje pladsen til anden side. Jævnfør Ejerslevhavn Morsø
kommune Ordensreglement vedr. Bådpladser M.V.
Opkrævning af kontingent samt pladsleje, bliver opkrævet via e-mail.
De som ikke ønsker at modtage opkrævning via e-mail. Kan få den tilsendt mod et gebyr
på 25 kr.

§ 13 Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og én
revisorsuppleant. Revisorerne skal efter modtagelsen af regnskab og status fra
kassereren gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning fra revisorerne. Revisorerne skal til
enhver tid have adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ændres til

§ 13 Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en Registreret revisor.
Revisorerne skal revider regnskabet.
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